
 

 

 كيف تُربّي طفل ناجح وُمستقل 

 لدى طفلك نميتها وتعزيزهات مهارات هاّمة عليك   5

 يواجه ها؟المشاكل التي  ك طفلك القدرة على حل  هل يمل  

 واإليجابي؟واصل االجتماعي البن اء هل مهارات طفلك كافية للت  

 أقلم مع وقته، إدارة عواطفه والت   ع طفلك تنظيم  يوهل يستط

 غييرات التي قد تطرأ على حياته؟ة الت  كاف  

 

ض لها في المستقبل  يمكن أن  ة التي عامل مع مختلف المواقف الحياتي  للت  ك جاهزاً نفسك يوماً إن كان طفل   هل سألت   يتعر 

النفسي، مواجهة عامل مع حاالت القلق والخوف والضغط الت  ، تي قد تطرأ على حياتهغييرات الكبيرة ال  أقلم مع الت  الت  ك

ر، االعتماد على الن    ...؟ واصل البن اء مع اآلخرين، أو الت  خصيةات الش  خاذ القرارفس والقدرة على ات  اإلساءة والتنم 

ة كاف  بتنمية وتعزيز  طفل ناجح وُمستقلشخصي ة  أطفالنا من خالل بناء ة رعاية وتنشئةمسؤولي   على عاتقنا كآباء يقع  

 واسع   ي وآمن في مجتمع  وبشكل صح  نوا الحقاً من العيش باستقاللية يوم لكي يتمك  المهارات الالزمة لهم وهم بجوارنا ال

زاً بالش   لم يكن   والمواقف، وعندها إن   روف  الظ   مختلف   فيه الطفل   يخوض   جه  ناً وم  ض طفلك م حص  كل المطلوب فقد يتعر 

فتقداً للقدرة على الت  للخيبة واإلحباط   بعقالنية وبشكل صائب وإيجابي. والمواقف عامل مع تلك الظروفويكون م 

ب علينا كآباء رعايت   ق في هذا المقال إلى أهم  تلك المهارات التي يتوج  ة ة صحي  ها لدى أطفالنا لتنمية عقلي  ها وتعزيز  سنتطر 

ائب روف والت  ختلف العوامل والظ  وشخصي ة قوي ة ومستقل ة قادرة على مواجهة م   ،ومرنة مع كاف ة عامل البن اء والص 

 المواقف.

 

 وُمستقل:ها لبناء شخصيّة طفل ناجح ها وتعزيزُ روري تنميتُ من الضّ هاّمة  مهارات   خمسُ 

 

 مهارة تنظيم الوقت .1

طفال الص غار أو قد تبدو لهم كتقييد كل صحيح غريبة في بعض األحيان بالنسبة لألتبدو مهارة تنظيم الوقت وإدارته بش

يتهم!، فهم ي قائق ال اعات والد  ة في األوقات التي يرغبون بها، فالس  يشاؤون ويقومون بجميع أنشطتهم اليومي  لعبون متى لحر 

عند دخوله وأهمي ته قت تنظيم الو الطفل بتعل م واكتساب المعرفة حول   ، يبدأ  وقت ويمضيد ه مجر  تعني لهم شيئاً سوى أن  

دة باإلضافة إلى التقي د وااللتزام حد  تراحات بفترات زمنية م  لها اسمقس مة زمنياً تتخل   دراسيةً  فصوالً المدرسة فيالحظ 

 .منزللمدرسة وعودته إلى البمواعيد وصوله إلى ا

فل من خالل مة للط  نظ  ة م  فوائد في بناء شخصي   امن المهم تنمية مهارة تنظيم الوقت عند األطفال من سن مبك ر لما له

ي، ولتنمية ثماره بشكل م  استتحديد األولويات في لوقت وة اإدراكه أهمي   سن  تلك المهارة عند األطفال منفيد وصح 

فل وتهيئته بشكل كافي لتعل م قواعد االلتزام الزمني، ففي حال بك ر)قبل دخول المدرسة( أهمي ة بالغة من أجل تحضير الط  م  

ر ة قد تبدو تقييداً لحري ته، ما يضط  ي  الطفل مهيأً بشكل كافي سيجد صعوبة بالغة في االلتزام والتقي د في فصول دراس لم يكن  

رهقة باع سلوكياتالت   األبوان  رغيب، وفي بعض األحيان اإلجبار!كمحاوالت الت  خاطئة و م 

ة تقع على عاتق إن  تنمية مهارة تنظيم الوقت وزرع أول برعم داخل الطفل ليتعل م إدارة وقته بشكل صحيح هي مسؤولي  

لدى  الوقت صائح لتنمية وتعزيز مهارة تنظيمخالل إعطاء أهمي ة للوقت، إليكم بعض الن  األبوين في المقام األول من 

 :الطفل



 

 

   عب، التعل م، زيارة األصدقاءعينة من أجل الل  تحديد ساعات م ... 

   واالستيقاظ وم ة، الن  ياضي  دة لألنشطة واألعمال اليومية كتناول الطعام، ممارسة األنشطة الر  االلتزام بمواعيد محد

 وغيرها

   فل حول االلتزام الزمني في جميع المهام  والوظائف فيد عند محاورة الط  واستثماره بشكل م   ة الوقتأكيد على أهمي  الت

 وكلة للطفل.الم  

فيدة. إدراك الطفل ألهمية تنظيم الوقت واستثماره  بشكل إيجابي في التعل م وممارسة األنشطة الم 

 

 

 المشكالت مهارة حلّ  .2

شكلة في المنزل أو المدرسة أو في أي  مكان آخر،  عادةً ما يلجأ األطفال إلى محاوالت الهروب واالختباء عند مواجهة م 

شكلة  حل المشكالت صعوبةحيث يجد الط فل ال ذي يفتقد لمهارة  وفي بالغة في ات خاذ أي  خطوات عملي ة في سبيل حل  الم 

د الت فكير في حل ها.الكثير من األحيان يلجأ الط فل إلى اال شكلة معي نة قبل المحاولة أو حت ى مجر   ستعانة باآلخرين لمواجهة م 

ض النتقاد الذع صعوبة في فهم مسألة الرياضياتسواء كان طفلك يجد  شكلة مع أحد أصدقائه أو يتعر  ، أو يواجه م 

تراتيجي ة صحيحة وبن اءة من أجل بناء وجارح من شخص  ما فإن  منح الط فل الحلول الجاهزة لتلك المشكالت ليست اس

لدى الط فل تجعله قادراً على التفكير من أجل إيجاد الحلول المناسبة بنفسه  شخصيّة قويةوتعزيز عقلية مرنة وصحيّة و

 قد يواجه ها.مشكلة وتمنحه الجرأة الكافية الت خاذ الخطوات العملي ة في سبيل حل أي  

من خالل تعزيز المحاكمة  لديهم ند األطفال أهمي ة بالغة في تحسين الصحة العقلي ةإن  لتعزيز مهارة حل المشكالت ع

حيث يمكن اعتبار أي  لها لربط أسباب الم شكلة بالنتائج المترت بة عنها والبحث في الحلول المناسب لدى الط فل العقلي ة

ض له الطفل داخل المنزل أو خارجه بمثابة مشكلة موقف في حل   ومستقلطفل ناجح لك تبني شخصي ة ، وبذسلبي قد يتعر 

ة من أجل ، إليكم بعض الخطوات العملي ة الم شكالت وتجاوز العقبات التي قد تواجهه   تنمية وتعزيز مهارة الستراتيجية هام 

حل  المشكالت لدى الط فل وسنفترض أن طفلك قد حصل على درجة تقدير منخفضة في االختبار ويجد صعوبة في فهم 

 الس بيل لحل ها :إيجاد المشكلة و وإدراك

 :المشكلةتحديد   (1

قد يظن  الطفل أن انزعاج األبوين أو خسارة مدحهم واهتمامهم به هو المشكلة بسبب حصوله على عالمة تقدير منخفضة 

د حصوله على تلك العالمة هي المشكلة بحد ذاتها قادر على تحديد المشكلة والتي  ، من المهم أن يكون الطفلأو أن مجر 

 هي "عدم امتالكه المعلومات الكافية ألداء االختبار بعالمة تقدير عالية".

 المشكلة:تحديد أسباب   (2

ر الطفل حصوله  قد ي رجع الط فل سبب المشكلة إلى صعوبة أسئلة االختبار، وفي بعض األحيان يطغى العامل العاطفي فيبر 

 الس يئ!أو بسبب حظ ه  بب القلق والت وترعالمة تقدير منخفضة بسعلى 

من المهم أن يدرك الطفل سبب المشكلة بشكل واقعي ويعلم أن عدم بذله الجهد الكافي أثناء التحضير لالختبار أو غياب 

عامل التركيز أثناء التحضير وعدم فهمه للمعلومات بشكل كافي هي األسباب الحقيقي ة لحصوله على عالمة تقدير 

 منخفضة.

 األنسب:إيجاد الحل   (3

حلول أي مشكلة في األسباب الحقيقي ة لحدوثها، فعدم بذل الجهد الكافي من أجل االختبار أو غياب عامل التركيز ترتبط 

خالل الدراسة والت حضير من أجل االختبار يتطل ب من الط فل بذل المزيد من الجهد من أجل االختبارات القادمة باإلضافة 

الط فل على فهم كاف ة المعلومات المتعل قة باالختبار وتوفير البيئة الص حية من أجل التحضير والدراسة بتركيز إلى مساعدة 

ي.  في جو هادئ وصح 

 تشجيع الط فل على تعل م مهارات حل  المشكالت لتنمية شخصي ة طفل ناجح ومستقل وقادر على تخط ي العقبات.



 

 

 مهارات التّواصل .3

المنزل إال  أن   حدود   واصل اإليجابي والبنّاء مع اآلخرينتنمية مهاراته في التّ ت ساعد الط فل على التي  العوامل تتجاوز

في تنمية قدرات  األهم   ب األبوان الدور  ، حيث يلعالمنزلنة األساسي ة في اكتساب وتعزيز مهارات الت واصل تبدأ من ب  الل  

 ء واإليجابي مع اآلخرين.غة الحوار البن اواصل وتعزيز ل  فل على الت  الط  

ال يواجه الط فل ال ذي يفتقد لمهارات الت واصل مع اآلخرين مشاكل اجتماعي ة فحسب، بل يتعد ى ذلك إلى أزمات عاطفي ة 

ي في ة الط فل الن فسية فتعيق بناء عقلي  تؤث ر سلباً على صح   ة مرنة بحيث يكون الط فل قادراً على االندماج بشكل صح 

فيه منعزالً عن اآلخرين، حيث يتطل ب من الط فل أن يتواصل بشكل دائم مع زمالء المدرسة  يعيش   أن   كنه  ال يم مجتمع  

اتهم وطباعهم وسماتهم، باإلضافة إلى أن  بمختلف شخصي  والمعل مين وأن يتعامل مع العديد من األشخاص في حياته 

ر اإليجابي التأث   ناجح اجتماعياً من خالل إدراكه أهمي ةة طفل على تنمية شخصي   مهارات الت واصل االجتماعي تساعد

ستقل ةال تي تتوافق مع عقلي ته المرنة وشخصي   واالقتداء بالس لوكيات الجي دة وتبن ي األفكار والمبادئ اإليجابية والص حية  .ته الم 

 اآلخرين:اء لدى الط فل مع إليكم بعض الن صائح ال تي تساعد في بناء وتعزيز مهارات الت واصل اإليجابي والبن  

  وادي الري اضي ة والمعاهد الموسيقي ة وغيرها.كالن  إشراك الط فل في األنشطة الت فاعلي ة 

   فل على تكوين صداقات جي دة.تشجيع ومساعدة الط 

 تواجد زيارة األقارب واصطحاب األطفال إلى الفعاليات واألماكن ال تي ي لتعزيز الحياة االجتماعي ة لألسرة من خال

 التي ت قام في المدرسة ...ومسرحيات األطفال ة فيها العديد من األطفال كالحفالت الموسيقي  

   ز الط فل على ية مع اآلخرين من خالل تطوير لغة الكالم وتحفتعزيز مهارات الط فل في إجراء الحوارات اإليجابي

 عاطف مع اآلخرين.ة كإبداء الحماس والت  اكتساب المهارات العاطفي  

ة  تعزيز مهارات الت واصل اإليجابي والبن اء مع اآلخرين لدى الط فل يمنحه   عقلي ة صحي ة ومرنة وشخصي ة تتحل ى بالقو 

 والش جاعة.

 مهارات التعلّم الذّاتي .4

ولتعزيز عقلي ة مرنة  ستقلطفل ناجح ومُ نصح بات باعها مع األطفال لبناء شخصي ة إحدى أهم  االستراتيجيات التي ي  إن  

لتعزيز مهاراته في التعل م الذ اتي واالبتعاد عن  بنفسه من أجل البحث عن المعلومات تحفيز الطفل وتشجيعههي  وصحي ة

ز العقلي   تلق يها ر الجانب الفكري  واإلبداعي لدى الط فل وتعز  ابتة المبني ة على ة الث  بطرق التلقين التقليدي ة التي تحد  من تطو 

ي عن كاف ة  للطفل في التكنولوجيا أتاح   ، ولعل  التقد م الهائلفكار جاهزةأ زمة للبحث والتحر  الوسائل التعليمي ة الال 

ستقل مع التأكيد على إشراف األبوين على إدارة عملي ة التعل م الذ اتي للط فل بشكل  المعلومات وإغناء المعرفة بشكل ذاتي وم 

ي  معلومات يتلق اها بشكل منطقي وعقالني من خالل البحث في األسباب والبراهين  اقشة أي  وتحفيزه دوما  لمنآمن وصح 

تعل م الطفل من خالل بحثه عن  أثبتت الد راسات أن  ، حيث التي ت ثبت فيما إذا كانت تلك المعلومات صحيحة أم خاطئة

 مات من معل م.المعلومات بنفسه تعد استراتيجية أكثر نجاحاً من عملي ة تلق ي تلك المعلو

ً مهم   اً يلعب األبوان دور فل في سبيل تطوير تلك العملي ة من في إدارة عملي ة التعل م الذ اتي لدى طفلهم وتعزيز مهارات الط   ا

 الص غار خالل التجاوب مع جميع الت ساؤالت التي قد يطرحها الط فل على أبويه، فعادةً ما يرى األبوان أسئلة أطفالهم

نحو البحث عن المعلومات انطالقاً من حماسه  مفتاح بناء عقلي ة طفل مرنة تدفعه   ناإلجابة!، إال تستحق بسيطة وساذجة و

من طرح الط فل الص غير تساؤالً بسيطاً  ابتداءً ورعاية تلك العقلي ة  لالكتشاف هي احتوائه من قبل أبويهواندفاعه وحب ه 

 ه كطالب جامعي على شهادة دراسات ع ليا في الفيزياء !الخشب على سطح الماء وانتهاء بحصول حول سبب طفو  

 لديه: باعها مع الط فل لتنشيط وتعزيز مهارات التعل م الذ اتينصح بات  التي ي   إليكم بعص الطرق

 .حث  الطف ل على البحث عن المعلومات بنفسه 

 .التجاوب اإليجابي مع كاف ة تساؤالت الط فل مهما بلغت من الغرابة أو البساطة 

 .ة المعلومات الت ي قد يتلق اها  تشجيع الطفل على تعزيز المحاكمة العقلي ة لديه لنقض أو إثبات صح 

ت ساعد على تنشيط الجانب الفكري  بناء شخصي ة م ستقل ة وعقلي ة صحي ة جيعه على التعل م الذ اتي ي ساهم فيتحفيز الط فل وتش

 واإلبداعي لدى الط فل.



 

 

 مهارة إدارة العواطف .5

صحي ة ومرنة  ةوعقلي   ةستقلوم   ثناء رعاية وتربية أطفالهم وسعيهم لبناء شخصي ة قوي ةعض االحيان، قد يغفل األبوان أفي ب

عة لدى ة وتعزيز مهارات ومواهب متنو  ق تنميلدى الط فل عن رعاية الص حة الن فسي ة والجانب العاطفي للط فل ال ذي قد يعي

نع الطفل من إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة  قد يواجهها، أو عواطف الحب الجارف الط فل، فمشاعر الحزن واليأس قد تم

 للطفل تجاه أبويه قد تعيق بناء شخصي ة قوي ة ومستقل ة لديه.

فل تمنح الط   اء حوارات بن اءة وإيجابي ةإجرفسي ة ألطفالهم، وذلك من خالل الن   عايةر  يقع على عاتق األبوين مسؤولي ة ال

ي لديه تفكير س لبي مبني  على عواطف فرصة إبداء مشاعره وتفريغ الطاقة الس لبية التي قد تسيطر على عقلي ة الط فل  وتنم 

رات واهية قد تدفع الط فل إلى إبداء رد ات فعل عاطفي ة خطيرة، فإفراغ  وهمي ة في بعض األحيان ومشاعر س لبية تبني تصو 

ً  يلعب  ها الحقيقي ا حجم  تلك المشاعر والعواطف وإعطاءه ،  في بناء وتعزيز شخصي ة طفل دوراً حيوي ا ستقل، قوي  ناجح وم 

ة الحاد ة فل من األزمات العاطفي  ساعد الط فل على تطوير كاف ة مهاراته وإمكانياته بشكل إيجابي وناجح وحماية الط  كما ت  

ل طفالً سعيداً قوي    خصي ة !الش   اً إلى طفل  يائس  ضعيف  التي قد تحو 

اقة ة والط  فعمة بالحيوي  ة م  فل على بناء شخصي  فل وتشجيعه على إدارة عواطفه بشكل آمن ال تساعد الط  تحفيز الط   إن  

لوكيات ة والس  ة من األمراض االجتماعي  فسي  فل الن  ة الط  بة على صح  فل من العواقب المترت  ة فحسب، بل تحمي الط  اإليجابي  

ض ل ر ومحاوالت إضعاف العزيمة زل كاإلساءةها الط فل خارج حدود المنالسي ئة ال تي قد يتعر  من خالل النقد  والتنم 

 الجارح والهد ام.

ة النفسي   هة لآلباء لرعاية الص ح  ة الم وج   عواطفه:فل في إدارة ة ألطفالهم وتعزيز مهارات الط  فيما يلي بعض النصائح الهام 

   لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى مقال  .فل على إبداء مشاعره وعدم كبتهاتحفيز الط 

  الغضب، الس عادة، الحماس ... )الحزناحتواء الط فل والت جاوب مع كاف ة حاالته العاطفي ة ،( 

  يةممارسة الن شاطات البدنية لمزيد من المعلومات يمكن الرجوع إلى  .ال تي ت ساعد الطفل في تحسين حالته المزاج 

 مقال 

 

هماً في بناء شخصي ة رعاية الص حة  ي تلعب دوراً م  النفسي ة للط فل من خالل تعزيز مهاراته في إدارة عواطفه بشكل صح 

 طفل ناجح بعقلي ة مرنة ال تسيطر عليها العواطف.

 

ائح في تنمية تلك ال الس ابقة؟بعد قراءة المقال، هل تعتقد أن  طفلك يملك كاف ة المهارات  مهارات وإال  فهل تنوي ات باع النص 

 طفلك؟وتعزيزها لدى 

 إذا أعجبك المقال، ال تترد د في مشاركته مع األصدقاء لتعم  الفائدة على الجميع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


